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LINE ART CHARMANT:
SCHOONHEID DIE JE ZIET EN VOELT
Line Art is de premium brillencollectie voor zelfverzekerde, elegante vrouwen die met hun bril
uitdrukking geven aan hun individualiteit en voortreffelijke smaak op het gebied van mode en
accessoires. Geïnspireerd door de harmonie en geest van muziek, maken het prachtige design,
de ongeëvenaarde lichtheid en het comfort de Line Art monturen volstrekt uniek.

Aria

DESIGN

ARIA, HET DEBUUT VAN DE
NIEUWE LINE ART DESIGNLIJN

Bijzondere veerdesigns zijn een echt Line Art kenmerk.
In de vier nieuwe modellen is dit ontwerpkenmerk
op een uitstekende manier toegepast. Enerzijds in
twee mooie, randloze Vivace-monturen met strasssteentjes op de veren. Anderzijds in de gloednieuwe
Aria-designlijn, die zijn debuut viert. Volgens de
muzikale inspiratie van Line Art, bestaan de Aria veren
uit zacht gebogen lijnen en een ring die de schoonheid
en symmetrie van een melodie uitdrukken.
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CHIQUE JUWELENLOOK

XL 2156 WI

Of het nu voor zaken of privé is, dit charmante
Aria montuur met volledige rand zal elke look
verbeteren. Gekleurde details accentueren
de vlindervorm van het voorstuk, de oortips
en de sierlijke veren. Het kubusvormige
accent is discreet bevestigd aan de randen.
Gedurfde, tweekleurige tinten onderstrepen
de hoge Line Art-kwaliteit.

Deze prachtige Line Art bril uit de Arialijn maakt een minimalistische eerste
indruk, maar de sierlijke veren zorgen voor
een spannend contrast. De slanke, licht
gebogen lijnen van Excellence Titan lopen
door een filigraan ring en geven de bril
een chique juwelenlook. Levendige goud, wijn- en marine-tinten zijn te vinden op
de neusbrug en de tweekleurige veren.
Deze hoogwaardige bril biedt de hele dag
door maximaal comfort en is een stijlvol
accessoire.

XL 2157 BK

SMAAKVOL GLAMOUR

XL 2162 SI
Met een Line Art montuur bent u altijd goed
gekleed. Deze Vivace bril is geen uitzondering
op de regel. De lichtheid van Line Art komt
tot uiting in het gewichtloze gevoel, de fijne,
hoekige randen en de sierlijke Excellence
Titan veerlijnen. Ronde decoratieve
elementen, in twee verschillende tinten, die
in het midden van de veer zweven, zorgen
voor individualiteit en verfijning. De kleuren
van het montuur en de stenen zijn prachtig
op elkaar afgestemd.

Dit opvallende Vivace-model combineert
cool understatement met smaakvol glamour.
Het randloze voorstuk laat het gezicht van de
drager stralen dankzij het charmante cat-eye
profiel. De veren zijn opvallend en verfijnd:
een paar slanke lijnen van Excellence Titan
omsluiten een rij kristalheldere strasssteentjes. Intense kleuren en kleurcontrasten
verfraaien en verrijken deze elegante bril.

XL 2163 BR
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VOORDELEN DRAGER

Prachtig design met een nooit eerder
ervaren draagcomfort door:
•
•
•
•
•
•
•

onovertroffen lichtheid
vooraf afgestelde oortips
adaptieve neuspads
zeer flexibele eigenschappen
ergonomisch 3D-ontwerp
geheugenfunctie
geen nikkel

IMAGE DOWNLOAD
https://photos.app.goo.gl/N9YkysH7y686qKgr8

OVER CHARMANT GROUP
Al meer dan 65 jaar staat de CHARMANT Group
wereldwijd bekend binnen de optiekwereld

als pionier op het gebied van onderzoek en

ontwikkeling van nieuwe technologieën. Door
te streven naar perfectie en de hoogste kwaliteit

is dit Japanse bedrijf uitgegroeid tot een van

de grootste fabrikanten en leveranciers in de
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sterk concurrerende wereldwijde optiekmarkt.

CHARMANT heeft zich ten doel gesteld om
onvoorwaardelijk te voldoen aan de wensen
en eisen van haar klanten, waardoor zij altijd

kunnen rekenen op de hoogste kwaliteit en
een uitstekende service. Deze betrokkenheid
en passie zie je terug in zowel de huismerken

als de licentiemerken van de CHARMANT
Group. Dankzij de expertise op het gebied van

hoogwaardige productie van brilmonturen en

het wereldwijde distributienetwerk in meer dan
100 landen, is de CHARMANT Group een alom
gerespecteerde en betrouwbare zakenpartner.

